
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu aktifitas untuk mengembangkan seluruh aspek 

kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup, dengan kata lain pendidikan 

tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi berlangsung pula di luar kelas. 

Secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Pendidikan merupakan pula perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan 

dari semua potensi-potensi manusia, moral, intelektual dan jasmani (fisik), oleh 

dan untuk kepribadian individunya dan kegunaan masyarakatnya dan diharapkan 

dapat mengimbau semua aktifitas tersebut bagi tujuan hidupnya (tujuan terakhir). 

Aspek pendidikan ada tujuh macam, antara lain: (1) Pendidikan budi pekerti; (2) 

Pendidikan kecerdasan; (3) Pendidikan sosial; (4) Pendidikan keindahan dan 

estetika; (5) Pendidikan jasmani; (6) Pendidikan agama; (7) Pendidikan 

kesejahteraan keluarga. 

 

Salah satu aspek pendidikan di atas yang berperan penting dalam tercapainya 

tujuan pendidikan adalah pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan 

pendidikan yang memanfaatkan aktifitas jasmani yang direncanakan secara 

sistematik bertujuan untuk meningkatkan individu secara oraganik, 
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neuromoskuler, perseptual, kognitif  dan emosional dalam kerangka sistem penjas. 

Artinya, pendidikan jasmani mampu memberikan manfaat untuk setiap individu 

dalam mendukung berbagai aktifitas yang dilakakukan dalam kehidupan sehari-

harinya. 

 

Pengertian pendidikan jasmani itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan 

dan jasmani. Pendidikan adalah proses pengubah sikap dan tata laku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan seseorang dalam upaya 

pengajaran dan latihan. Sedangkan jasmani adalah tubuh atau badan (fisik). 

Namun yang dimaksud jasmani disini bukan hanya badan saja tetapi keseluruhan 

(manusia seutuhnya), karena jasmani dan rohani tidak dapat dipisah-pisahkan. 

Jasmani dan rohani merupakan satu kesatuan yang utuh yang selalu berhubungan 

dan saling berpengaruh. Sehingga, yang dimaksud dengan pendidikan jasmani 

adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perseorangan maupun anggota 

masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan 

jasmani dalam rangka memperoleh peningkatkan kemampuan dan keterampilan 

jasmani, penumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak.  

 

Pendidikan jasmani berarti program pendidikan lewat gerakan atau permainan dan 

olahraga. Di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan, permainan, atau cabang 

olahraga tertentu yang dipilih hanyalah alat untuk mendidik yang fokus pada 

keterampilan anak. Hal ini dapat berupa keterampilan fisik dan motorik, 

keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah, dan bisa juga 

keterampilan emosional dan sosial. Oleh karena itu, seluruh adegan pembelajaran 

dalam mempelajari gerak dan olahraga tadi lebih penting pada hasilnya. Dengan 

demikian, bagaimana guru memilih metode, melibatkan anak, berinteraksi dengan 
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murid serta merangsang interaksi murid dengan murid lainnya, harus menjadi 

pertimbangan utama. 

 

Dalam pendidikan jasmani itu sendiri terdapat bermacam-macam kegiatan 

olahraga. Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam 

permainan, perlombaan dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi 

kemenangan dan prestasi optimal. Pengertian olahraga mencakup segala kegiatan 

manusia yang ditunjukan untuk melaksanakan misi dan cita-cita hidupnya, cita-

cita nasional politik, sosial, ekonomi, kultural dan sebagainya. 

 

Salah satu cabang olahraga dalam pendidikan jasmani yang berperan penting 

dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani serta penumbuhan 

kecerdasan dan pembentukan watak adalah olahraga renang. Renang merupakan 

salah satu jenis olahraga akuatik yang dipercaya baik untuk kesehatan. Renang 

adalah salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakan badan di air, 

seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan air. 

Dengan berenang, semua otot dapat bekerja sesuai dengan fungsinya sehingga 

baik bagi perkembangan tubuh. Tidak hanya itu saja, renang juga bermanfaat baik 

bagi ketenangan jiwa kita, dalam dunia pendidikan maupun untuk meraih prestasi. 

Dalam renang siswa dilatih beberapa latihan fisik yang berkaitan bagian-bagian 

tubuh secara wajar seperti keseimbangan, kelincahan, kecepatan, kekuatan, daya 

tahan, kelentukan dan koordinasi. 

 

Gaya dalam renang ada berbagai macam, diantaranya adalah renang gaya bebas, 

renang gaya punggung, renang gaya dada dan renang gaya kupu-kupu. Pada 

kurikulum SMA, untuk siswa kelas X, renang yang diajarkan adalah renang gaya 
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bebas. Sebelumnya di SMP, siswa memang telah diajarkan berbagai macam gaya 

dalam renang, mulai dari teori dan praktik. Akan tetapi, praktiknya masih pada 

tahap pengenalan berbagai macam gaya dalam renang, belum terpusat pada salah 

satu teknik renang yang diajarkan seperti di SMA. Oleh sebab itu, dalam 

penelitian ini penulis akan berpusat membahas mengenai renang gaya bebas pada 

siswa kelas X SMA, untuk diajarkan cara renang gaya bebas yang benar dengan 

teknik-teknik yang ada di dalamnya. 

 

Renang gaya bebas adalah gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke 

permukaan air. Dalam renang gaya bebas kedua belah lengan secara bergantian 

digerakan jauh kedepan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki 

secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Saat berenang 

gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernafasan dilakukan saat 

lengan digerakan ke luar dari air, saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling 

ke samping. Sewaktu mengambil nafas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke 

kiri atau ke kanan. Dibandingan gaya berenang lainnya, gaya bebas merupakan 

gaya berenang yang bisa membuat tubuh melaju lebih cepat di air. 

 

Untuk tercapainya keterampilan renang gaya bebas secara optimal saat praktik, 

dibutuhkan sarana dan prasarana kolam renang yang lengkap. Karena di sekolah 

tidak terdapat sarana dan prasarana tersebut, maka pembelajaran renang gaya 

bebas dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran yang dilaksanakan di kolam renang 

umum.  

 

Dalam meningkatkan keterampilan renang gaya bebas pada siswa kelas X SMA, 

dibutuhkan alat bantu untuk menunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
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dalam pembelajaran renang di kolam renang. Dalam hal ini, penulis menggunakan 

alat bantu botol mineral dan dayung tangan. Alat bantu botol mineral yang telah 

dimodifikasi tersebut berasal dari barang bekas dan berukuran sedang 1,5 liter 

serta fungsinya sama seperti papan pelampung yang biasa digunakan dalam 

pembelajaran renang. Pelampung merupakan benda ringan yang digunakan 

sebagai pegangan ketika orang sedang berenang. Adanya pelampung dapat 

membantu menjaga keseimbangan badan perenang ketika berenang. Perenang 

dapat dengan leluasa menggerakan kaki dan tangannya dan berenang mengelilingi 

kolam renang. Sedangkan alat bantu dayung tangan, berasal dari piber atau plastik 

yang fungsinya untuk menambah daya dorong dan tarik tangan saat melakukan 

teknik renang gaya bebas. 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan modifikasi disini adalah pengurangan atau 

penggantian unsur-unsur tertentu. Modifikasi merupakan salah satu usaha yang 

dapat dilakukan oleh para guru agar pembelajaran mencerminkan DAP 

(Developmentally Apropriate Practice). Oleh karena itu, DAP termasuk di 

dalamnya “body scaling” atau ukuran tubuh siswa, harus selalu dijadikan prinsip 

utama dalam memodifikasi pembelajaran penjas. Sehingga, diharapkan dapat 

membantu meningkatkan keterampilan olahraga pada pembelajaran penjas di 

sekolah. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung, peneliti mencoba melakukan pendekatan dan 

mengamati secara langsung bahwa keterampilan renang gaya bebas pada siswa 

kelas tersebut masih rendah. Hal ini diketahui dari penelitian pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti secara langsung pada siswa kelas X.1 SMA Al-Kautsar 
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Bandar Lampung yang berjumlah 39 siswa, diketahui ada 11 siswa yang masih 

kurang dalam melakukan gerakan sikap tubuh yang benar, 10 siswa yang masih 

kurang dalam melakukan gerakan kaki, 8 siswa yang masih kurang dalam 

melakukan gerakan lengan “menangkap, meraih, menarik dan mendorong”, dan 8 

siswa yang masih kurang dalam melakukan koordinasi. Sehingga, hanya 2 siswa 

yang mampu melakukan gerakan dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil 

pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas X.1 dalam melakukan 

keterampilan renang gaya bebas masih dalam kategori rendah. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian eksperimen dengan judul “Pengaruh Modifikasi Alat Bantu Botol 

Mineral dan Dayung Tangan terhadap Keterampilan Renang Gaya Bebas pada 

Siswa Kelas X.1 SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang 

diambil oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa kelas X.1 SMA Al-Kautsar Bandar Lampung yang masih 

kurang dalam melakukan gerakan sikap tubuh yang benar.  

2. Masih ada siswa kelas X.1 SMA Al-Kautsar Bandar Lampung yang masih 

kurang dalam melakukan gerak kaki yang benar.  

3. Masih ada siswa kelas X.1 SMA Al-Kautsar Bandar Lampung yang masih 

kurang dalam melakukan gerak lengan yang benar.  

4. Masih ada siswa kelas X.1 SMA Al-Kautsar Bandar Lampung yang masih 

kurang dalam melakukan koordinasi gerak yang benar.  
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C. Pembatasan Masalah 

Pendidikan jasmani memiliki cakupan yang cukup luas. Oleh karena itu, agar 

penelitian ini terfokus pada satu masalah, maka penulis membatasi permasalahan 

sebagai berikut: “Penggunaan modifikasi alat bantu botol mineral dan dayung 

tangan dalam meningkatan keterampilan renang gaya bebas pada siswa kelas X.1 

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Seberapa besar pengaruh modifikasi alat bantu botol mineral terhadap 

keterampilan renang gaya bebas pada siswa kelas X.1 SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Seberapa besar pengaruh modifikasi alat bantu dayung tangan terhadap 

keterampilan renang gaya bebas pada siswa kelas X.1 SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh antara modifikasi alat bantu botol mineral 

dan dayung tangan terhadap keterampilan renang gaya bebas pada siswa kelas 

X.1 SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modifikasi alat bantu botol 

mineral terhadap keterampilan renang gaya bebas pada siswa kelas X.1 SMA 

Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modifikasi dayung tangan 

terhadap keterampilan renang gaya bebas pada siswa kelas X.1 SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh antara modifikasi alat 

bantu botol mineral dan dayung tangan terhadap keterampilan renang gaya 

bebas pada siswa kelas X.1 SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2014/2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu: 

 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai masukan 

untuk meningkatkan keterampilan renang gaya bebas pada siswa kelas X.1 

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru penjas, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran khususnya dalam pembelajaran renang gaya 

bebas. 

b. Bagi siswa, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat lebih memacu 

motivasi siswa untuk lebih bersemangat mengikuti proses pembelajaran 

penjas di sekolah, khususnya dalam pembelajaran renang gaya bebas.  

c. Bagi sekolah, dapat berguna sebagai masukan untuk lebih meningkatkan 

pembelajaran khususnya renang gaya bebas. 
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d. Bagi peneliti lain, sebagai masukan pengetahuan dan menambah wawasan 

khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran renang gaya bebas di sekolah. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup ilmu  

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini terdapat pada pembelajaran 

keterampilan renang gaya bebas. 

2. Ruang lingkup subyek penelitian  

Ruang lingkup subyek penelitian ini adalah siswa kelas X.1 SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Ruang lingkup obyek penelitian  

Ruang lingkup obyek penelitian ini adalah modifikasi alat bantu botol mineral 

dan dayung tangan. 

4. Ruang lingkup tempat penelitian  

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung. 

5. Ruang lingkup waktu penelitian 

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat 

izin penelitian pendahuluan bernomor 8060/UN26/3/PL/2014 oleh Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2014 untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh modifikasi alat bantu botol mineral 

dan dayung tangan terhadap keterampilan renang gaya bebas pada siswa kelas 

X.1 SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015 sampai 

dengan selesai. 


